Szanowni Państwo,
Zapraszam do udziału w Risk Management Excellence 2017, które jest
unikatowym wydarzeniem poświęconym tematyce zarządzania ryzykiem
w firmie czy organizacji.
Celem spotkania nie jest jednak omawianie poszczególnych ryzyk, które są bardzo
zróżnicowane tylko podejście do zarządzania ryzykiem jako do pewnego
procesu, którego prawidła trzeba wdrożyć w organizacji. Powiemy jak planować
i doskonalić struktury ramowe zarządzania ryzykiem, jak otworzyć dialog
dotyczący ryzyka w organizacji, jak komunikować ryzyka w ramach firmy. Swoimi
doświadczeniami podzielą się z Państwem uznani Eksperci i Praktycy w tej dziedzinie.
Udział w konferencji da Państwu możliwość wymiany doświadczeń z innymi
specjalistami w tym obszarze, a podczas konferencji, z całą pewnością, pojawią się
istotne wnioski i nowe idee.
Celem spotkania jest także wzmocnienie Państwa wiedzy w zakresie business
continuity management jak i zarządzania niepewnością realizacji celów.
Zachęcam do udziału, w tym ważnym, inspirującym spotkaniu.
Ewelina Stęplewska,
Project Manager
DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY:
•
•
•
•

osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem,
business continuity management,
audyt,
compliance czy controlling.

Organizator:

Patron:

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy
Bonnier – jednego z największych na świecie koncernów medialnych
posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu”
– najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi
również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie
do 3,5 miliona użytk owników. Bonnier Business (Polska) jest
liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów
skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

Patroni medialni:

Kontakt: Tel 22 333 9777

Fax 22 333 97 78

E-mail: szkolenia@pb.pl
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08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Zarządzanie ryzykiem – potencjałem dla dzisiejszego biznesu. Jak przekształcić
zarządzanie ryzykiem w istotną przewagę konkurencyjną
Jakub Bejnarowicz, Szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej
•• Wpływ nowych technologii i rewolucji cyfrowej na zarządzanie ryzykiem
•• Rozwój kompetencji menedżerów w świetle szybko zmieniającego się otoczenia
•• Optymalizacja nadzoru nad ryzykiem a ograniczone zasoby organizacji
•• Integracja zarządzania ryzykiem z planowaniem strategicznym
•• Zaawansowany model zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM)
•• Globalne wyzwania w zarządzaniu ryzykiem – wnioski z Raportu „Global Risk Oversight 2017”

09:40

Zarządzanie ryzykiem – lekcje z obszaru ubezpieczeń
dr Jacek Skwierczyński, Open Life TUZ Życie S.A
•• Czy zakłady ubezpieczeń potrafiły zarządzać swym ryzykiem?
•• Wypłacalność II – przykład formalizacji zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Trendy światowe
w tej dziedzinie
•• Aktuariusze a zarządzanie ryzykiem. Inicjatywy Światowego i Europejskiego Stowarzyszenia
Aktuariuszy.
•• Aktuariusze w innych niż ubezpieczenia rodzajach działalności

10:40

Przerwa na kawę

11:00

Optymalizacja identyfikacji własnych ryzyk
Rafał Kmiecik, Proces Sector Manager, Audytor wiodący i wykładowca, DNV GL
•• Identyfikacja ryzyk Organizacji w prowadzonej działalności operacyjnej
•• Ryzyka vs cele, procesy i struktura organizacyjna
•• Agregacja i optymalizacja ryzyk w organizacji
•• Właściciele ryzyk i odpowiedzi na zagregowane ryzyka
•• Monitorowanie, komunikacja i raportowanie ryzyk

12:00

Ryzyko towarzyszące procesowi digitalizacji
dr Aleksandra Suchorzewska, Senior Manager, KPMG; Paweł Skowroński, Starszy Manager w
dziale usług doradczych, KPMG
•• Cyber-ryzyko wczoraj i dziś
•• Droga do cyberbezpieczeństwa w organizacji
•• Rola i wyzwania towarzyszące pracy CDSO (Chief Digital Security Officer)
•• Dzisiejsze trendy zwiększające kompleksowość zarządzania ryzykiem
•• Holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i szacowaniem ryzyka w świecie cyfrowym

13:15

Przerwa na lunch

14:10

Współpraca z innymi działami firmy w zakresie informowania o ryzykach
Waldemar Indrzejczak; Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i
Bezpieczeństwem Informacji, DNB Bank Polska SA
•• Informowanie zarządu o ryzykach
•• Współpraca z działem HR w zakresie informowania o ryzyku
•• obieg informacji w zakresie informowania o ryzyku

15:00

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń, czy zarządzanie niepewnością realizacji celów.
Jak „otworzyć” dialog dotyczący ryzyka w organizacji
Tomasz Gasiński, Szef Biura Zarządzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A. - odpowiada za rozwój
kultury i narzędzi oraz profesjonalizację zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A.

16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

PROGRAM DZIEŃ 2
08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Planowanie i doskonalenie struktury
ramowej zarządzania ryzykiem
korporacyjnym
dr Jerzy Podlewski, Ekspert i entuzjasta
zarządzania ryzykiem, Wiceprezes
Stowarzyszenia POLRISK
•• Struktura ramowa w standardach ISO 31000
i COSO II
•• Wymogi regulacyjne i dobre praktyki
•• Informacja i komunikacja
•• Show killerzy zarządzania ryzykiem

11:00

Przerwa na kawę

11:20

Plany zarządzania kryzysowego
Marcin Marczewski; Prezes Zarządu i
architekt odporności biznesu w Resilia
Sp. z o.o.
•• Czym jest tak naprawdę kryzys w organizacji?
Powszechne vs. właściwe rozumienie
znaczenia tego słowa
•• Źródła i rodzaje sytuacji kryzysowych
•• Najchętniej rozmawiamy o problemach
innych - dyskusja nt. wybranych case’ów
opisujących przypadki złych i dobrych praktyk
w zarządzaniu kryzysowym
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Zarządzanie ryzykiem w projektach - czy musi być
nudne?
Małgorzata Kusyk, Ekspert zarządzania
projektami, CEO AgilePMO, Partner merytoryczny
Akademii Leona Koźmińskiego
Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego
projektu, a efektywne nim zarządzanie jest kluczem
do sukcesu zarówno projektu jak i całego biznesu.
Podczas warsztatu przedstawiony zostanie proces
zarządzania ryzykiem, omówione zostaną najbardziej
problematyczne aspekty zarządzania ryzykiem oraz
zaproponowane praktyczne rozwiązania dla procesów
oceny ryzyka oraz przygotowania planu reakcji
na ryzyko. Podzielę się też kilkoma praktycznymi
narzędziami i technikami, dzięki którym zarządzanie
ryzykiem nie będzie już nudne.
1. Jak realnie oszacować ryzyko w projekcie?
•• Problemy z oceną ryzyka
•• Matryca Prawdopodobieństwa i Skutku
•• Poszukujemy inwestorów i wzywamy na pomoc klasyfikacja i wizualizacja szans i zagrożeń
•• Dzisiejsza prognoza - Analiza ilościowa
2. Zaplanuj odpowiedzi
•• Wybierz strategię reakcji na ryzyko
•• Porównanie oczekiwanej wartości pieniężnej (EMV)
do zwrotu z inwestycji (ROI)
3. Radar ryzyka - monitorowanie i kontrola
•• Dodaj historyjki wynikające z planu reakcji na
ryzyko do Rejestru Produktu lub zadania do
harmonogramu
•• Wykresy spalania ryzyka
•• Retrospektywa – ocena efektywności Planu
Zarządzania Ryzykiem

Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem
zgodnie z RODO
Maciej Jurczyk, inżynier ds. bezpieczeństwa
informacji, ODO 24
•• Niezbędne elementy,
•• Redukcja ryzyka,
•• Uniknięcie ryzyka,
•• Transfer ryzyka,
•• Spajanie oceny skutków przetwarzania oraz
procesu szacowania ryzyka dla zasobu,
•• Potencjalne zagrożenia oraz trudności wykonania
DPIA oraz szacowania ryzyka dla zasobu.
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•• Najczęściej popełniane błędy
w przygotowaniu się do zarządzania
sytuacjami kryzysowymi
•• Brak planowania przed wystąpieniem kryzysu
•• Brak kryteriów aktywacji trybu zarządzania
kryzysowego
•• Brak efektywnych kanałów komunikacji
w kryzysie
•• O czym należy pamiętać po wystąpieniu
sytuacji kryzysowej.
•• Pojedyncze i dobrze zorganizowane EOC
(Emergency Operations Center)
•• Zespół kompetentnych ludzi oceniających
skutki zdarzenia kryzysowego
•• Jedna osoba podejmująca decyzje
•• Jeden kanał komunikacji
•• Monitorowanie otoczenie zewnętrznego po
wystąpieniu kryzysu

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Oszustwa w erze cyfrowej
Mikołaj Rutkowski, Praktyk z ponad
15-letnim doświadczeniem zawodowym
w obszarze zwalczania przestępczości
finansowej
•• Psychologiczne mechanizmy wykorzystywane
w oszustwach online.
•• Klasyczne „mity i legendy” w nowym wydaniu.
•• Perswazja, socjotechnika i ataki wiralne.
•• Społeczeństwo przestępców sieciowych
i cybercrime jako usługa.
•• Ataki bezpośrednie – spear phishing, watering
hole, ransomware etc.
•• Cyberjihad i propaganda sieciowa
•• Lepsze jutro? Spojrzenie w przyszłość oszustw
w sieci.

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie
certyfikatów

Supply Chain Risk Management-łańcuch dostaw
i ciągłość działania
Mateusz Borowiecki, Prezes Zarządu, OptiBuy
•• Ryzyka strategiczne i operacyjne w łańcuchu
dostaw
•• Trójkąt Wartość-Koszt-Ryzyko w obszarze
zarządzania bazą dostawców.
•• Zarządzanie ryzykiem walutowym i zmiennością
cen surowców. Kiedy i jak warto stosować
narzędzia hedgingowe.
•• Przykłady konsekwencji nieumiejętnego
zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.

PRELEGENCI
JAKUB BEJNAROWICZ

Szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej

Z CIMA związany od 2011 roku. Jest założycielem biura Instytutu w Polsce. Jako szef CIMA w Europie
Środkowo-Wschodniej jest odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii rozwoju CIMA, a także
prowadzenie działań edukacyjnych na temat idei rachunkowości zarządczej w regionie. Współpracuje
z najlepszymi uczelniami ekonomicznymi w kraju. Wspiera strategie rekrutacyjne kluczowych pracodawców
zatrudniających ekspertów ds. rachunkowości zarządczej oraz realizuje plany dotyczące rozwoju specjalistów
CGMA (Chartered Global Management Accountant). Prowadzi również projekt Global Management Accounting Principles©,
promujący korzyści płynące ze stosowania zasad rachunkowości zarządczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Wcześniej pełnił szereg funkcji menadżerskich. W latach 2009-2011 zajmował stanowisko International Marketing Director
w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie był odpowiedzialny za rozwój programu nauczania w języku angielskim oraz
promocję uczelni w kraju i zagranicą. W latach 2008-2009 był wiceprezesem Polskiego Komitetu Promocyjnego Szkolnictwa
Wyższego i Przedsiębiorczości, gdzie zajmował się promocją polskiego szkolnictwa wyższego i budowaniem marki polskiego
dyplomu na świecie. Jest absolwentem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie na kierunku Ekonomia.

MATEUSZ BOROWIECKI
Prezes Zarządu, OPTIBUY

Wieloletni praktyk, pasjonat - ekspert branży zakupowej. Posiada ponad 15 lat doświadczenia
w zarządzaniu międzynarodowymi projektami zakupowymi i konsultingowymi (m.in. w sektorze
finansowym, medycznym). Specjalista we wdrożeniach kompleksowych systemów zakupowych oraz
narzędzi IT (NextBuy, Ivalua, Ariba). Zarządzał projektami optymalizacyjnymi na skalę europejską oraz
globalną. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się w ramach konferencji branżowych, spotkań,
szkoleń, wykładów dla studentów (ALK w Warszawie oraz WSB we Wrocławiu). Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania
łańcuchem dostaw.

TOMASZ GASIŃSKI

Szef Biura Zarządzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A. - odpowiada za rozwój kultury i narzędzi oraz
profesjonalizację zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Zaangażowany w promowanie w Polsce podejścia do biznesu opartego na zasadach zarządzania ryzykiem
i zrównoważonego rozwoju. Współpracował m.in. z grupami roboczymi powołanymi w ramach Zespołu
ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Prezesie Rady Ministrów. Autor podręczników
„Zrównoważony biznes” i „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu”. W pracy
zawodowej jako menedżer / audytor / konsult prowadził m.in. audyty zgodności z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001/
EMAS, OHSAS18001/PN-N-18001, audyty CSR w łańcuchu dostaw, a także zajmował się wdrażaniem i zarządzaniem
zintegrowanymi systemami zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, jak również zajmował się wdrażaniem
i doskonaleniem metodyk zarządzania procesacmi, zarządzania projektami i ryzykiem. Odpowiadał przez wiele lat za
rozwój i zarządzanie polskim oddziałem Det Norske Veritas Business Assurance, w szczególności za projekty certyfikacji
międzynarodowych standardów wspomagających procesy zarządzania, a także projekty konsultingowe i szkoleniowe
z zakresu zarządzania ryzykiem. Członek Rady Fundacji CentrumCSR.PL, były trener i członek Stowarzyszenia Zarządzania
Ryzykiem POLRISK. Wykładowca Collegium Civitas z zakresu zarządzania ryzykiem. Ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Gdańskiej oraz specjalizację „Environmental Protection and Management” na Wydziale Chemicznym Politechniki
Gdańskiej. Absolwent Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i ERASMUS University
Rotterdam.

WALDEMAR INDRZEJCZAK

Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Bezpieczeństwem Informacji,
DNB Bank Polska SA

Ryzykiem operacyjnym zajmuje się od 10 lat. Od 2011 roku związany jest z DNB Bank Polska SA,
w którym zbudował i wdrożył kompleksowy system do zarządzania ryzykiem operacyjnym. Specjalizuje
się również w zagadnieniach z obszaru bezpieczeństwa informacji, planów ciągłości działania, outsourcingu
bankowego, przeciwdziałania oszustwom oraz kontroli wewnętrznej. Wcześniej, w latach 2007-2011, pracował
w strukturach Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Waldemar Indrzejczak jest absolwentem Kolegium Zarządzania i Finansów
w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szereg specjalistycznych
szkoleń z zakresu bankowości i problematyki zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz bezpieczeństwa informacji.

PRELEGENCI
MACIEJ JURCZYK

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24

Przeprowadził kilkadziesiąt projektów audytowych, szkoleniowych i wdrożeniowych z obszaru ochrony
danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego
oraz Wytycznych i Rekomendacji KNF.Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem
informacji, bezpieczeństwem teleinformatycznym i ochronie danych osobowych (w tym danych wrażliwych)
w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i kierownika działu IT.

RAFAŁ KMIECIK

Proces Sector Manager, Audytor wiodący i wykładowca, DNV GL

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Absolwent
podyplomowego studium dla audytorów wiodących DNV z zakresu ochrony środowiska i zarządzania
środowiskowego. Doświadczony konsultant i audytor wiodący systemów zarządzania, Risk manager
(POLRISK). Stypendysta (JICA) międzynarodowych projektów TQM (Japonia) w zakresie Problem Solving
Method. Audytor wiodący systemów zarządzania w branżach wyrobów medycznych, przetwórstwa tworzyw
sztucznych, ceramiki, przetwórstwa, obróbki metali i wyrobów metalowych, przetwórstwa żywności. Posiadane doświadczenia
projektowe, audytowe i szkoleniowe obejmują ponadto projekty realizowane w grupach kapitałowych branż energetycznej
i chemicznej, placówkach służby zdrowia oraz administracji publicznej i samorządowej. Wykładowca szkoleń z zakresu
audytowania, doskonalenia procesów biznesowych oraz zarządzania ryzykiem, technicznym, operacyjnym i strategicznym.

MAŁOGRZATA KUSYK

Certyfikowany project manager PMP®/PRINCE2®, ekspert zarządzania projektami

Koordynator merytoryczny obszaru „Zarządzanie Projektami” w Kozminski Executive Business School,
CEO AgilePMO, członek Agility Scales Founders Club, mentor, trener biznesu, wykładowca MBA, twórca
innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, w tym pierwszej Akademii Transition
Managera. Praktyk zarządzania projektami z wieloletnim doświadczeniem, które zdobyła prowadząc
globalne projekty i programy na całym świecie w różnych sektorach i branżach, łącząc w nich podejścia
zwinne z tradycyjnymi. Tak jak Michael Jordan wierzy, że „dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra
zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa”. Prelegentka na konferencjach w Polsce i na świecie, autorka wielu artykułów
oraz inspirującego bloga. Od wielu lat aktywnie działa w stowarzyszeniu Project Management Institute® - Prezes PMI Poland
Chapter w latach 2014-2016. To co ją wyróżnia to kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania,
które proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta.

MARCIN MARCZEWSKI

Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o.

Specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, bezpieczeństwem informacji,
sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla
międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia planów ciągłości
działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem, i polityk bezpieczeństwa.
Realizuje audyty systemów zarządzania, bezpieczeństwa informacji i systemów IT, a także projekty analityczne
w obszarze ryzyka operacyjnego. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania
ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym,
produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję eksperta
ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania,
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas. Kierownik studiów w zakresie Cyberbezpieczeństwa na
Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny
ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent
kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budowę narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy
wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada prowadzący szkolenia m.in. w zakresie zasad
zarządzania sytuacjami kryzysowymi, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, współpracujący
z firmami szkoleniowymi. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” – pt.
„Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania
business intelligence w zarządzaniu ryzykiem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym.

PRELEGENCI
DR JERZY PODLEWSKI

Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem. Wiceprezes Stowarzyszenia POLRISK. Doradca zarządów firm
wdrażających systemy zarządzania ryzykiem korporacyjnym typu Enterprise Risk Management (ERM).
Certyfikowany Menadżer Ryzyka. Certyfikowany project manager PRINCE2™. Członek europejskiej
federacji menadżerów ryzyka FERMA. Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca zarządzania ryzykiem na
anglojęzycznych studiach MBA. Mówca na konferencjach biznesowych: Dyrektor Finansowy Roku Magazynu
Forbes, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Instytutu Dyrektorów, GPW, Gazety Ubezpieczeniowej,
klubów biznesu. Wykładowca programu „Profesjonalna Rada Nadzorcza” GPW i MSP. Autor wielu publikacji
branżowych. Prowadzi stałą rubrykę w „Gazecie Ubezpieczeniowej” poświęconą ryzyku, a od 2009 roku popularny blog
profesjonalny www.ryzykonomia.pl

MIKOŁAJ RUTKOWSKI

Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zwalczania przestępczości
finansowej

Swoje doświadczenie budował zarówno bezpośrednio w ramach działalności operacyjnej (BNP Paribas,
T-Mobile), jak i w ramach zewnętrznej działalności doradczo-konsultingowej (EY, Deloitte). Prowadził
również własną praktykę doradczą w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć – Fraudit. Jest posiadaczem
szeregu certyfikatów zawodowych z obszarów zwalczania nadużyć, informatyki śledczej, przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz audytu wewnętrznego. Aktualnie jest odpowiedzialny za obszar przeciwdziałania nadużyciom
w segmencie działalności internetowej międzynarodowej firmy pożyczkowej International Personal Finance.

PAWEŁ SKOWROŃSKI

Starszy Manager w dziale usług doradczych KPMG

Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA); Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA);
OSSTM Professional Security Tester (OPST), TOGAF 9 Certified. Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w
zakresie bezpieczeństwa informatycznego oraz audytu procesów IT. W trakcie swojej kariery zawodowej
w KPMG zdobywał doświadczenie uczestnicząc m.in. badaniu ryzyka informatycznego w ramach licznych
audytów sprawozdań finansowych, audytach organizacyjnych procesów IT (ISO/IEC PN 27001, ITIL, COBIT),
audytów zgodności regulacyjnej (GDPR/RODO, certyfikacje ISAE / SOC2) oraz w programach doradczych, z zakresu
bezpieczeństwa informatycznego, dla wielu organizacji.

DR JACEK SKWIERCZYŃSKI
Open Life TUZ Życie S.A.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym.Jest aktuariuszem wpisanym na
listę UKNF z numerem 0010, jest członkiem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Pracował
jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych,był aktuariuszem w 3
towarzystwach rozpoczynających działalność. Pracował jako aktuariusz w audycie (współpracował z BDO
Polska), dokonywał wycen rezerw aktuarialnych dla wyceny towarzystw ubezpieczeń. Pracował w Polsce i za
granicą. W latach 2005 – 2007 aktuariusz spółek ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life, w latach 20072008Zastępca Prezesa Russian Standard Insurance (Rosja). Obecnie jest osoba nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem
w Open Life Towarzystwie Ubezpieczeń Zycie S.A. Jest doktorem matematyki.

DR ALEKSANDRA SUCHORZEWSKA
Senior Manager, KPMG

Senior Manager w KPMG, posiada ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów IT. Doktor
nauk prawnych specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych,
cyberterroryzmie. Posiada unikalne kompetencje łącząc wiedzę prawną z doświadczeniem w branzy
IT. W trakcie swojej kariery realizowała projekty w obszarze transformacji IT, w szczególności Strategii
IT, Architektury Korporacyjnej, reorganizacji IT, a także projektowania i wdrażania różnych rozwiązań
informatycznych. Wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji, w tym książki „Ochrona prawna systemów informatycznych
wobec zagrożenia cyberterroryzmem”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1.

TAK, chcę wziąć udział w Konferencji Risk Management Excellence 2017
Termin: 20-21 listopada 2017r.
1995.00 PLN netto (od 2 sierpnia 2017 do 20 października 2017)
2395.00 PLN netto (od 21 października 2017 do 21 listopada 2017)

1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

2.

Tel:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

3.

Tel:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy
również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich
klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

Koszt
uczestnictwa
jednej
osoby
w konferencji wynosi: 1995.00 PLN
netto (od 2.08.2017 do 20.10.2017).
2395.00 PLN netto (od 21.10.2017 do
21.11.2017). Cena obejmuje prelekcje,
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
lunch.
2. Przesłanie do Bonnier Business (Polska)
faxem
lub
pocztą
elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego,
stanowi
zawarcie
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym
a Bonnier Business (Polska). Faktura pro
forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu
formularza zgłoszeniowego.
3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale
nie później niż przed rozpoczęciem
konferencji.
4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska
1,
03-738
Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
5. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora.
6. W przypadku rezygnacji nie później
niż 21 dni przed rozpoczęciem
konferencji obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20% opłaty
za udział.
7. W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym
niż
21
dni
przed
rozpoczęciem konferencji pobierane jest
100% opłaty za udział.
8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału
w
konferencji
powoduje
obciążenie pełnymi kosztami udziału.
9. Niedokonanie
wpłaty
nie
jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
10. Zamiast
zgłoszonej
osoby
w konferencji może wziąć udział inny
pracownik firmy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie oraz do odwołania
konferencji.
12. Wszystkie
treści
zawarte
w programie konferencji stanowią
własność Bonnier Business (Polska) Sp. z
o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O
ile Organizator nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów stanowiących
własność Bonnier Business (Polska)
odtwarzać,
wykorzystywać,
tworzyć
pochodnych prac na bazie materiałów
umieszczonych w programie, ani też
ponownie ich publikować, zamieszczać
w
innych
materiałach
czy
też
w
jakikolwiek
inny
sposób
rozpowszechniać
bez
uprzedniej
pisemnej zgody Bonnier Business
(Polska).
Bonnier Business (Polska) Spółka
z o.o. wydawca dziennika bizneso-wego
Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą
w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210,
REGON: 011823316, kapitał zakładowy:
2 000 000,00 PLN

pieczątka i podpis

